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Technická politika



Ministerstvo dopravy OPK

- nastavení jasných pravidel technické
s ŘSD ČR

- zjednodušení celého systému

- obnovena činnost Rady pro jakost,- obnovena činnost Rady pro jakost,
PK MD

- zřízeno „Technické a koordinač
Centra technické normalizace př

- pro rok 2012 TKC vykonávalo
PRAGOPROJEKT, a.s. a Silniční

technické politiky a to v součinnosti

jakost, jako poradního orgánu odborujakost, jako poradního orgánu odboru

koordinační centrum MD“ v návaznosti na
při ÚNMZ

vykonávalo Sdružení společností
Silniční vývoj-ZDZ, spol. s r.o.
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- vlastní zpracování jednotlivých
předmětem grantu SFDI, které

- bylo zřízeno Informační centrum
zveřejňování předpisů, schválených
PKO a udržování aktuálního stavu
technických předpisů. Všechny

- v poslední době se však také- v poslední době se však také
zpracovatele jednotlivých technických
odborných firem do TRR

jednotlivých technických předpisů bylo
byly zadávány přes ŘSD ČR.

centrum MD, jehož úkolem mimo jiné je
schválených izolačních systémů, schválení

stavu a zajištění informací o platnosti
údaje jsou na www.pjpk.cz

také ukazuje velký problém najíttaké ukazuje velký problém najít
technických předpisů, ale i zástupců
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TKC – tvorba a revize TKP, TP/MD a 
souvisejících činností

tvorba a revize TKP, TP/MD a 
inností



- oborové rozdělení předpisů TP, TKP, MP, OP k
revizím, návrh zpracovatelů příslušných p
oborových technických redakčních rad (dále TRR

- TRR není jen posuzující seskupení odborník
kolektivem zpracovatelů příslušného 

- Mezi prvními předpisy k revizi bylo nutno provést zásadní revizi MP 
SJ-PK. Tento předpis byl schválen odSJ-PK. Tento předpis byl schválen od

- velmi důležitým předpisem k revizi, je TKP, kapitola 1 
kdy  celý text bude uveden do souladu s platnou 

- Dalším předpisem, který prochází, revizí jsou Obchodní 

- Seznam předpisů určených k revizi 
sborníku a na letošní rok ještě není seznam zcela uzav

 TP, TKP, MP, OP k úpravám, resp. 
říslušných předpisů a sestavení 
čních rad (dále TRR)

není jen posuzující seskupení odborníků, ale současně 
íslušného dokumentu

revizi bylo nutno provést zásadní revizi MP 
edpis byl schválen od 3. 1. 2013.edpis byl schválen od 3. 1. 2013.

revizi, je TKP, kapitola 1 – Všeobecně, 
text bude uveden do souladu s platnou legislativou

edpisem, který prochází, revizí jsou Obchodní podmínky

revizi v loňském roce je uveden ve 
ě není seznam zcela uzavřen
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